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Harry Potter, sierota i podrzutek, od
niemowlŻcia wychowywany by¶ przez ciotkŻ
i wuja, ktÂrzy ä podobnie jak ich rozpieszczony
syn Dudley ä traktowali go jak piŁte ko¶o
u wozu. Pochodzenie ch¶opca owiane jest
tajemnicŁ; jedyna pamiŁtka z przesz¶oÖci to
zagadkowa blizna na jego czole. Ponadto, ku
jego utrapieniu, wciŁð przydarza mu siŻ coÖ
niesamowitego. Pewnego dnia ch¶opiec
dowiaduje siŻ, ðe zosta¶ przyjŻty do Hogwartu ä
szko¶y czarodziejÂw...
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RO ZDZIAµ

SZń STY

Peron numer dziewiŻ¦
i trzy czwarte

O

statni miesiŁc u DursleyÂw by¶ doÖ¦ ponury. Dudley
tak siŻ ba¶ Harry'ego, ðe za nic w Öwiecie nie chcia¶
z nim przebywa¦ w jednym pokoju. Ciotka Petunia i wuj
Vernon nie zamykali go juð w komÂrce pod schodami, nie
zmuszali do niczego i nie wrzeszczeli na niego od rana do
wieczora å prawdŻ mÂwiŁc, w ogÂle siŻ do niego nie
odzywali. Przeraðeni i wÖciekli, traktowali go jak niewidzialnego. Tak wiŻc pod wieloma wzglŻdami niby by¶o
lepiej, ale po jakimÖ czasie zaczŻ¶o go to trochŻ mŻczy¦.
Harry przesiadywa¶ wiŻc w swoim pokoju w towarzystwie Önieðnej sowy. Nazwa¶ jŁ HedwigŁ; imiŻ to znalaz¶
w Historii magii. Nowe podrŻczniki okaza¶y siŻ bardzo interesujŁce. Czyta¶ je w ¶Âðku do pÂîniej nocy, a Hedwiga
wlatywa¶a i wylatywa¶a przez otwarte okno, kiedy jej siŻ
podoba¶o. Na szczŻÖcie ciotka Petunia nie przychodzi¶a juð,
aby odkurzy¦ pokÂj, bo Hedwiga ciŁgle znosi¶a martwe
myszy. Co wieczÂr, przed zaÖniŻciem, Harry odhacza¶
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kolejny dzieÇ na kartce papieru, ktÂrŁ przybi¶ do Öciany,
odliczajŁc dni do pierwszego wrzeÖnia.
W ostatni dzieÇ sierpnia uzna¶, ðe warto porozmawia¦
z ciotkŁ i wujem na temat sposobu dotarcia na dworzec
King's Cross, wiŻc zszed¶ wieczorem do salonu, gdzie wszyscy siedzieli, oglŁdajŁc jakiÖ teleturniej. Harry odchrzŁknŁ¶,
na co Dudley wrzasnŁ¶ i uciek¶ z pokoju.
å Eeá wuju Vernonieá
Wuj Vernon teð chrzŁknŁ¶ na znak, ðe s¶yszy.
å Eeá muszŻ by¦ jutro na dworcu King's Crossá jadŻ
do Hogwartu.
Wuj Vernon odchrzŁknŁ¶ ponownie.
å Czy wuj mÂg¶by mnie tam podwieî¦?
ChrzŁkniŻcie. Harry uzna¶ je za wyraðenie zgody.
å DziŻkujŻ.
Juð mia¶ wrÂci¦ do swojego pokoju na piŻtrze, kiedy wuj
Vernon jednak przemÂwi¶.
å To doÖ¦ dziwne, ðeby do szko¶y dla czarodziejÂw
jecha¦ pociŁgiem. Wszystkie latajŁce dywany z¶apa¶y kichŻ?
Harry milcza¶.
å A w ogÂle, gdzie jest ta ca¶a szko¶a?
å Nie wiem å odpowiedzia¶ Harry, po raz pierwszy
zdajŁc sobie z tego sprawŻ. WyjŁ¶ z kieszeni bilet, ktÂry da¶
mu Hagrid.
å MuszŻ wsiŁÖ¦ do pociŁgu, ktÂry odchodzi o jedenastej z peronu numer dziewiŻ¦ i trzy czwarte å przeczyta¶.
Ciotka i wuj wytrzeszczyli na niego oczy.
å Z ktÂrego peronu?
å DziewiŻ¦ i trzy czwarte.
å Nie opowiadaj bzdur å rzek¶ wuj Vernon. å Nie
ma takiego peronu.
å Tak jest napisane na bilecie.
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å BŻdŁ szczeka¦ å powiedzia¶ wuj Vernon. å BŻdŁ wy¦ jak wariaci. Zobaczysz. Ostrzega¶em ciŻ. No dobrze,
podwieziemy ciŻ na King's Cross. Tak siŻ sk¶ada, ðe wybieramy siŻ jutro do Londynu, bo inaczej nie zaprzŁta¶bym
sobie g¶owy takimi wariactwami.
å Po co siŻ wybieracie do Londynu? å zapyta¶ Harry, starajŁc siŻ by¦ uprzejmy.
å Zawozimy Dudleya do szpitala å warknŁ¶ wuj
Vernon. å MuszŁ mu odciŁ¦ ten okropny ogon, zanim
pÂjdzie do Smeltinga.
Nazajutrz Harry obudzi¶ siŻ o piŁtej rano i by¶ tak podniecony, ðe juð nie mÂg¶ zasnŁ¦. Wsta¶ i wciŁgnŁ¶ dðinsy, bo
nie chcia¶ paradowa¦ po dworcu w szacie czarodzieja; przebierze siŻ w pociŁgu. Po raz kolejny sprawdzi¶ z listŁ, czy
ma wszystko, co powinien mie¦, upewni¶ siŻ, ðe Hedwiga
jest zamkniŻta w klatce, a potem zaczŁ¶ krŁðy¦ po pokoju,
czekajŁc, að Dursleyowie wstanŁ. Dwie godziny pÂîniej
wielki kufer Harry'ego za¶adowano do bagaðnika, ciotka
Petunia zdo¶a¶a namÂwi¦ Dudleya, by usiad¶ z ty¶u obok
Harry'ego i ruszyli.
Przed dworzec na King's Cross zajechali o dziesiŁtej
trzydzieÖci. Wuj Vernon wtaszczy¶ kufer Harry'ego na wÂzek bagaðowy, ktÂry sam pociŁgnŁ¶ að na perony. Harry
pomyÖla¶, ðe to niespotykana uprzejmoÖ¦ z jego strony, ale
wkrÂtce wszystko siŻ wyjaÖni¶o, kiedy wuj Vernon zatrzyma¶ siŻ ze z¶oÖliwym uÖmiechem na twarzy.
å No wiŻc jesteÖmy na miejscu, ch¶opcze. Peron dziewiŁty, peron dziesiŁty. TwÂj peron powinien by¦ gdzieÖ
pomiŻdzy nimi, ale chyba go jeszcze nie zbudowali, co?
OczywiÖcie mia¶ racjŻ. Nad jednym peronem wisia¶a
duða plastikowa tabliczka z numerem dziewiŻ¦, na drugim
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taka sama tabliczka z numerem dziesiŻ¦, natomiast pomiŻdzy nimi by¶a ðelazna barierka.
å ïyczŻ pomyÖlnego semestru å rzek¶ wuj Vernon
z jeszcze bardziej jadowitym uÖmiechem i odszed¶ bez poðegnania. Harry odwrÂci¶ siŻ i zobaczy¶, ðe Dursleyowie
odjeðdðajŁ. Wszyscy troje pŻkali ze Ömiechu. Harry'emu
zasch¶o w ustach. Co teraz? Ludzie zaczŻli mu siŻ dziwnie
przyglŁda¦, na pewno z powodu Hedwigi. BŻdzie musia¶
kogoÖ zapyta¦.
Zatrzyma¶ przechodzŁcego straðnika, ale nie Ömia¶ go
zapyta¦ o peron numer dziewiŻ¦ i trzy czwarte. Straðnik
nigdy nie s¶ysza¶ o miejscowoÖci Hogwarts, a kiedy Harry
nie potrafi¶ mu nawet powiedzie¦, w jakiej to jest czŻÖci
kraju, zrobi¶ siŻ opryskliwy, jakby uzna¶, ðe Harry robi sobie
z niego ðarty. Zrozpaczony Harry zapyta¶ go o pociŁg, ktÂry
odjeðdða o jedenastej, ale straðnik stwierdzi¶, ðe takiego nie
ma i odszed¶, mruczŁc coÖ o takich, co marnujŁ jego cenny
czas. Harry stara¶ siŻ nie wpaÖ¦ w panikŻ. Wed¶ug wielkiego
zegara nad tablicŁ przyjazdÂw mia¶ dziesiŻ¦ minut do odjazdu pociŁgu, ale wciŁð nie wiedzia¶, jak Âw pociŁg znaleî¦;
po prostu ugrzŁz¶ na dworcu z kufrem, ktÂry ledwo mÂg¶
unieÖ¦, z kieszeniŁ pe¶nŁ pieniŻdzy czarodziejÂw i z wielkŁ
sowŁ.
Hagrid musia¶ zapomnie¦ powiedzie¦ mu o czymÖ. Na
pewno chodzi o coÖ takiego, jak to stukanie w trzeciŁ ceg¶Ż
na lewo, ðeby siŻ dosta¦ na ulicŻ PokŁtnŁ. Zastanawia¶ siŻ
gorŁczkowo, czy nie powinien wyjŁ¦ rÂðdðki i zastuka¦ niŁ
w budkŻ kontrolera biletÂw miŻdzy peronami dziewiŁtym
i dziesiŁtym.
W tym momencie minŻ¶a go grupa ludzi i us¶ysza¶ strzŻp
rozmowy.
å áoczywiÖcie að siŻ roi od Mugoliá
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Harry obrÂci¶ siŻ b¶yskawicznie. Te s¶owa wypowiedzia¶a
jakaÖ pulchna kobieta, ktÂrej towarzyszy¶o czterech ch¶opcÂw. Wszyscy mieli p¶omiennie rude w¶osy i kaðdy pcha¶
przed sobŁ kufer bardzo podobny do tego, ktÂry sta¶ przed
Harrym. I mieli sowŻ.
Harry'emu serce zabi¶o mocniej i zaczŁ¶ pcha¦ swÂj wÂzek za nimi. Zatrzymali siŻ, wiŻc i on zrobi¶ to samo, na tyle
blisko, by s¶ysze¦, o czym rozmawiajŁ.
å KtÂry to mia¶ by¦ peron? å zapyta¶a ch¶opcÂw
matka.
å DziewiŻ¦ i trzy czwarte! å pisnŻ¶a ma¶a dziewczynka, rÂwnieð ruda jak wiewiÂrka, trzymajŁca jŁ za rŻkŻ.
å Mamo, czy ja bym nie mog¶aá
å JesteÖ jeszcze za ma¶a, Ginny, przestaÇ marudzi¦. No
dobrze, Percy, idziesz pierwszy.
WyglŁdajŁcy na najstarszego ch¶opiec pomaszerowa¶ ku
peronom dziewiŁtemu i dziesiŁtemu. Harry uwaðnie go obserwowa¶, tym razem starajŁc siŻ ani razu nie mrugnŁ¦
powiekami, lecz kiedy ch¶opiec doszed¶ do barierki miŻdzy
dwoma peronami, pojawi¶a siŻ przed nim duða grupa turystÂw z wysokimi plecakami, a kiedy przesz¶a, juð go nie by¶o.
å Fred, teraz ty å powiedzia¶a pulchna kobieta.
å Nie jestem Fred, jestem George å odrzek¶ ch¶opiec. å NaprawdŻ, kobieto, i ty uwaðasz siŻ za naszŁ
matkŻ? Nie wiesz, jak siŻ nazywa twoje dziecko?
å Przepraszam, George.
å To by¶ ðart, jestem Fred å powiedzia¶ ch¶opiec
i odszed¶. Jego bratäbliîniak zawo¶a¶ za nim, ðeby siŻ pospieszy¶, co teð chyba uczyni¶, bo sekundŻ pÂîniej juð go nie
by¶o å ale jak on to zrobi¶?
Teraz trzeci z braci ruszy¶ ðwawo ku barierce å juð
tam prawie by¶ å i nagleá po prostu zniknŁ¶.
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Harry uzna¶, ðe tylko jedno mu pozosta¶o.
å Przepraszam å zwrÂci¶ siŻ do pulchnej kobiety.
å DzieÇ dobry, kochanie å odpowiedzia¶a. å Pierwszy raz do Hogwartu? Ron teð jest nowy å wskaza¶a na
najm¶odszego ze swoich synÂw. By¶ to wysoki, przeraîliwie
chudy ch¶opiec z wielkimi, piegowatymi rŻkami i d¶ugim
nosem.
å Tak å przyzna¶ Harry. å Rzecz w tymá rzecz
w tym, ðe nie wiem, jaká
å Jak dosta¦ siŻ na peron? å podpowiedzia¶a uprzejmie, a Harry skinŁ¶ g¶owŁ.
å Nie martw siŻ. Musisz tylko iÖ¦ prosto na tŻ barierkŻ
miŻdzy peronami dziewiŻ¦ i dziesiŻ¦. Nie zatrzymuj siŻ i nie
bÂj siŻ, ðe na niŁ wpadniesz, to bardzo waðne. Jak ktoÖ jest
trochŻ nerwowy, najlepiej pobiec prosto na barierkŻ. No,
dalej, idî przed Ronem.
å Eeá rozumiem å bŁknŁ¶ Harry.
Ustawi¶ wÂzek przed sobŁ i popatrzy¶ na barierkŻ. WyglŁda¶a bardzo solidnie.
ZaczŁ¶ ku niej iÖ¦. Ludzie, ktÂrzy szli na peron dziewiŁty
lub dziesiŁty potrŁcali go i popychali. Harry przyspieszy¶.
Szed¶ prosto na barierkŻ å by¶ pewien, ðe wÂzek siŻ o niŁ
rozbije å pochyli¶ siŻ nad nim i zaczŁ¶ biec å barierka
by¶a coraz bliðej å wiedzia¶, ðe juð nie bŻdzie w stanie siŻ
zatrzyma¦ å straci¶ kontrolŻ nad wÂzkiem å jeszcze kawa¶eczek å zamknŁ¶ oczy, spodziewajŁc siŻ straszliwego
wstrzŁsu i ¶oskotuá
Nic takiego siŻ nie wydarzy¶oá bieg¶ dalejá otworzy¶
oczy.
Przy peronie sta¶ czerwony parowÂz, a za nim wagony
pe¶ne ludzi. Na tabliczce widnia¶ napis: PociŁg ekspresowy do
Hogwart, godzina jedenasta. Harry spojrza¶ za siebie i tam,
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gdzie by¶a barierka, zobaczy¶ ¶uk z kutego ðelaza z napisem:
Peron numer dziewiŻ¦ i trzy czwarte.
A wiŻc uda¶o siŻ.
K¶Żby dymu z parowozu przep¶ywa¶y nad g¶owami ludzi, a pomiŻdzy ich nogami krŻci¶o siŻ mnÂstwo kotÂw
rÂðnej maÖci. Przez zgie¶k podnieconych g¶osÂw i zgrzyt
ciŻðkich kufrÂw przebija¶o siŻ od czasu do czasu pohukiwanie sÂw.
W pierwszych paru wagonach by¶o juð pe¶no uczniÂw.
NiektÂrzy wychylali siŻ przez okna, by porozmawia¦ ze
swoimi rodzinami, inni walczyli o miejsca siedzŁce. Harry
pcha¶ swÂj wÂzek wzd¶uð pociŁgu, rozglŁdajŁc siŻ za wolnym
miejscem. MinŁ¶ jakiegoÖ pyzatego ch¶opca, ktÂry mÂwi¶:
å Babciu, znowu mi zginŻ¶a ropucha.
å Och, Nevilleá å westchnŻ¶a starsza kobieta.
Niewielki t¶umek otacza¶ jakiegoÖ ch¶opca z dredami.
å Lee, nie bŁdî taki, daj popatrzy¦!
Ch¶opiec uniÂs¶ pokrywkŻ pud¶a, ktÂre trzyma¶ w ramionach, a wszyscy wrzasnŻli i odskoczyli, kiedy z pud¶a wystrzeli¶a d¶uga, ow¶osiona noga.
Harry przeciska¶ siŻ przez t¶um, að w koÇcu znalaz¶ pusty
przedzia¶ przy koÇcu pociŁgu. Najpierw wstawi¶ klatkŻ
z HedwigŁ, a potem zaczŁ¶ ciŁgnŁ¦ swÂj kufer ku drzwiom
przedzia¶u. PrÂbowa¶ wtaszczy¦ go na stopieÇ, ale ledwo mu
siŻ uda¶o unieÖ¦ jeden koniec. Kufer dwukrotnie spad¶ mu
na stopŻ.
å PomÂc ci? å By¶ to jeden z owych rudzielcÂw, za
ktÂrymi przeszed¶ przez barierkŻ.
å Oj, tak, proszŻ å wydysza¶ Harry.
å Hej, Fred! Chodî tu i pomÂð!
Przy pomocy bliîniakÂw kufer w koÇcu wylŁdowa¶
w kŁcie przedzia¶u.
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å DziŻki å powiedzia¶ Harry, odgarniajŁc z czo¶a
spocone w¶osy.
å Co to jest? å rzek¶ nagle jeden z bliîniakÂw, wskazujŁc na czo¶o Harry'ego.
å A niech to! å zawo¶a¶ drugi. å Czy ty jesteÖá
å To on å powiedzia¶ pierwszy. å JesteÖ nim, prawda? å zapyta¶ Harry'ego.
å Kim? å zapyta¶ Harry.
å Harrym Potterem å powiedzieli chÂrem bliîniacy.
å Ach, nim å powiedzia¶ Harry. å To znaczyá
tak, to ja.
Obaj ch¶opcy wyba¶uszyli na niego oczy, a Harry poczu¶,
ðe siŻ czerwieni. A potem, ku jego uldze, przez otwarte
drzwi us¶yszeli g¶os:
å Fred! George! JesteÖcie tam?
å Idziemy, mamo.
Rzucili ostatnie spojrzenie na Harry'ego i wyskoczyli
z wagonu.
Harry usiad¶ przy oknie, skŁd mÂg¶ obserwowa¦ stojŁce
na peronie rodzeÇstwo rudzielcÂw i pods¶ucha¦, o czym
mÂwiŁ. Ich matka w¶aÖnie wyjŻ¶a chusteczkŻ.
å Ron, masz coÖ na nosie.
Najm¶odszy prÂbowa¶ czmychnŁ¦, ale matka z¶apa¶a go
i zaczŻ¶a mu pociera¦ nos chusteczkŁ.
å Mamoá daj mi spokÂj. å Wyrwa¶ siŻ jej.
å Ajajaj, ma¶y RonuÖ znowu pobrudzi¶ sobie nosek?
å zakpi¶ jeden z bliîniakÂw.
å Zamknij siŻ å powiedzia¶ Ron.
å Gdzie jest Percy? å zapyta¶a matka.
å W¶aÖnie idzie.
Pojawi¶ siŻ najstarszy z ch¶opcÂw. ZdŁðy¶ juð siŻ przebra¦
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w obfite szaty uczniÂw z Hogwartu i Harry dostrzeg¶ na
jego piersi srebrnŁ naszywkŻ z literŁ P.
å Mamo, nie mogŻ d¶uðej zosta¦ å powiedzia¶. å
SiedzŻ z przodu, prefekci majŁ zarezerwowane dwa przedzia¶yá
å Och, jesteÖ prefektem, Percy? å zdziwi¶ siŻ jeden
z bliîniakÂw. å Dlaczego nam nie powiedzia¶eÖ? Nie
mieliÖmy pojŻcia.
å Daj spokÂj, przecieð pamiŻtam, ðe coÖ o tym wspomina¶ å powiedzia¶ drugi bliîniak. å Razá
å Albo dwaá
å ChwilŻ temuá
å Przez ca¶e latoá
å Och, zamknijcie siŻ å rzek¶ Percy Prefekt.
å A jak to siŻ sta¶o, ðe Percy ma nowŁ szatŻ? å
zapyta¶ jeden z bliîniakÂw.
å Bo jest prefektem å odpowiedzia¶a ich matka pieszczotliwym tonem. å No juð dobrze, kochanieá ðeby ci
siŻ powiod¶o w tym semestrzeá I wyÖlij mi sowŻ, jak juð
tam bŻdziesz.
Poca¶owa¶a Percy'ego w policzek, a on odszed¶.
å A teraz wy dwajá w tym roku macie mi siŻ zachowywa¦ przyzwoicie. Jak dostanŻ cho¦by jednŁ sowŻ z
wiadomoÖciŁ, ðeá wysadziliÖcie w powietrze toaletŻ alboá
å ToaletŻ w powietrze? Nigdy nie wysadziliÖmy ðadnej
toalety.
å Ale to wspania¶y pomys¶. DziŻki, mamo.
å To nie jest Ömieszne. I opiekujcie siŻ Ronem.
å Nie martw siŻ, malutki RonuÖ jest z nami ca¶kowicie
bezpieczny.
å Zamknijcie siŻ å powtÂrzy¶ Ron. By¶ juð prawie
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tak wysoki, jak bliîniacy. Nos mia¶ czerwony w miejscu,
gdzie matka wyciera¶a go chustkŁ.
å Hej, mamo, zgadnij! Zgadnij, kogo w¶aÖnie spotkaliÖmy w pociŁgu?
Harry cofnŁ¶ siŻ szybko od okna, ðeby nie zauwaðyli, ðe
ich obserwuje.
å PamiŻtasz tego czarnow¶osego ch¶opca, ktÂry sta¶
ko¶o nas na stacji? Wiesz, kto to jest?
å Kto?
å Harry Potter!
Harry us¶ysza¶ g¶os dziewczynki.
å Och, mamo, mogŻ wejÖ¦ do pociŁgu i go zobaczy¦?
Mamo, proszŻá
å Juð go widzia¶aÖ, Ginny, a ten ch¶opiec nie jest jakimÖ okazem w zoo. To naprawdŻ on, Fred? SkŁd wiesz?
å Zapyta¶em go. Widzia¶em bliznŻ. NaprawdŻ jŁ
maá jest jak b¶yskawica.
å Biedactwoá nic dziwnego, ðe przyszed¶ sam. Taki
by¶ grzeczny, kiedy mnie pyta¶, jak dosta¦ siŻ na peron.
å No dobra, ale czy myÖlisz, ðe on pamiŻta, jak wyglŁda SamäWieszäKto?
Ich matka nagle spowaðnia¶a.
å Zabraniam ci go o to pyta¦, Fred. ïebyÖ mi siŻ nie
oÖmieli¶. To wcale nie jest przyjemne, przypomina¦ sobie
o takich rzeczach w pierwszym dniu szko¶y.
å No juð dobrze mamo, nie denerwuj siŻ.
Rozleg¶ siŻ gwizdek.
å Szybko! å zawo¶a¶a matka i trzej ch¶opcy wsiedli
do wagonu. Wychylili siŻ przez okno, nadstawiajŁc policzki
do poca¶owania, a dziewczynka zaczŻ¶a p¶aka¦.
å Nie p¶acz, Ginny, wyÖlemy ci mnÂstwo sÂw.
å PrzyÖlemy ci sedes z Hogwartu.
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å George!
å Tylko ðartujŻ, mamo.
PociŁg ruszy¶. Harry patrzy¶ na matkŻ ch¶opcÂw, machajŁcŁ rŻkŁ na poðegnanie, i na ich siostrŻ, na pÂ¶ rozeÖmianŁ,
na pÂ¶ zap¶akanŁ, ktÂra bieg¶a kawa¶ek za pociŁgiem, a po
chwili, kiedy przyspieszy¶, zosta¶a w tyle i teð wymachiwa¶a
rŁczkŁ.
PociŁg zakrŻci¶ i obie å matka i dziewczynka å znik¶y. Za oknami zaczŻ¶y siŻ przesuwa¦ domy. Harry poczu¶,
ðe ogarnia go wielkie podniecenie. Nie wiedzia¶, ku czemu
zmierza, ale wierzy¶, ðe bŻdzie to o wiele lepsze od tego, co
zostawia¶ za sobŁ.
Drzwi przedzia¶u rozsunŻ¶y siŻ i wszed¶ najm¶odszy
z ch¶opcÂw.
å KtoÖ tu siedzi? å zapyta¶, wskazujŁc miejsce naprzeciw Harry'ego. å WszŻdzie jest pe¶no.
Harry potrzŁsnŁ¶ g¶owŁ i ch¶opiec usiad¶. ZerknŁ¶ na
Harry'ego, a potem szybko popatrzy¶ w okno, udajŁc, ðe mu
siŻ nie przyglŁda¶. Na nosie wciŁð mia¶ coÖ czarnego.
å Hej, Ron!
WrÂcili bliîniacy.
å S¶uchaj, idziemy do przoduá Lee Jordan ma olbrzymiŁ tarantulŻ.
å Dobra å mruknŁ¶ Ron.
å Harry, czy my siŻ przedstawiliÖmy? å zapyta¶
drugi bliîniak. å Fred i George Weasleyowie. A to jest
Ron, nasz brat. No to do zobaczenia.
å Na razie å odpowiedzieli Harry i Ron.
Bliîniacy wyszli, zamykajŁc za sobŁ drzwi.
å NaprawdŻ jesteÖ Harrym Potterem? å wypali¶
Ron.
Harry kiwnŁ¶ g¶owŁ.
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å Ochá wiesz, myÖla¶em, ðe to moðe jeden z dowcipÂw Freda i George'a. I naprawdŻá toá no wieszá
Wskaza¶ na czo¶o Harry'ego.
Harry odgarnŁ¶ w¶osy, by pokaza¦ mu jasnŁ bliznŻ. Ron
wytrzeszczy¶ oczy.
å WiŻc to tu SamäWieszäKtoá
å Tak å odpowiedzia¶ Harry. å Ale ja tego nie
pamiŻtam.
å Nic?
å Noá pamiŻtam mnÂstwo zielonego Öwiat¶a, ale nic
wiŻcej.
å Uau. å Ron siedzia¶ i przez d¶uðszŁ chwilŻ gapi¶
siŻ na Harry'ego, a potem, jakby sobie zda¶ sprawŻ z tego,
co robi, znowu szybko spojrza¶ w okno.
å Czy w waszej rodzinie wszyscy sŁ czarodziejami? å
zapyta¶ Harry, dla ktÂrego ta znajomoÖ¦ by¶a rÂwnie interesujŁca, jak dla Rona.
å Eeá tak, chyba tak. To znaczyá zdaje siŻ, ðe mama
ma jakiegoÖ dalszego kuzyna, ktÂry jest ksiŻgowym, ale
nigdy o nim nie rozmawiamy.
Weasleyowie byli najwyraîniej jednŁ z tych starych czarodziejskich rodzin, o ktÂrych mÂwi¶ blady ch¶opiec na
Ulicy PokŁtnej.
å S¶ysza¶em, ðe mieszka¶eÖ u Mugoli å powiedzia¶
Ron. å Jacy oni sŁ?
å Okropniá no, moðe nie wszyscy, ale moja ciotka
i mÂj wuj sŁ okropni. Chcia¶bym mie¦ trzech czarodziejskich braci.
å PiŻciu å powiedzia¶ Ron. Z jakiegoÖ powodu
zmarkotnia¶. å Ja jestem szÂsty, najm¶odszy. Wszyscy
poszli do Hogwartu. Moðna powiedzie¦, ðe musia¶em duðo
znieÖ¦. Bill i Charlie juð skoÇczyli szko¶Żá Bill by¶ prymu* 14 *

sem, a Charlie kapitanem quidditcha. Teraz Percy jest prefektem. Fred i George okropnie rozrabiajŁ, ale majŁ dobre
stopnie i wszyscy ich lubiŁ. Wszyscy siŻ spodziewajŁ, ðe
jestem tak dobry jak moi bracia, ale mnie to wisi, i tak nie
bŻdŻ pierwszy. Jak siŻ ma piŻciu braci, to nigdy siŻ nie
dostaje nowych rzeczy. Mam szaty po Billu, rÂðdðkŻ Charliego i starego szczura Percy'ego.
Ron siŻgnŁ¶ do kieszeni i wyciŁgnŁ¶ t¶ustego, szarego
szczura, pogrŁðonego w g¶Żbokim Önie.
å Nazywa siŻ Parszywek i niewiele z niego poðytku, bo
rzadko siŻ budzi. Percy dosta¶ od ojca sowŻ za to, ðe zosta¶
prefektem, ale rodzicÂw nie sta¦á to znaczy, ja dosta¶em
Parszywka.
Uszy mu poczerwienia¶y. Chyba uzna¶, ðe za duðo powiedzia¶, bo znowu wpatrzy¶ siŻ w okno.
Harry wcale nie uwaða¶, aby by¶o coÖ z¶ego w tym, ðe
kogoÖ nie sta¦ na sowŻ. Ostatecznie sam przez ca¶e ðycie nie
mia¶ ani grosza. Powiedzia¶ to Ronowi, a takðe o noszeniu
starych ubraÇ po Dudleyu, wspomnia¶ teð, ðe nigdy nie
dosta¶ prawdziwego prezentu na urodziny. Ron trochŻ siŻ
rozchmurzy¶.
å ái dopÂki Hagrid mi nie powiedzia¶, w ogÂle nie
wiedzia¶em, ðe jestem czarodziejem, kim byli moi rodzice
albo ten Voldemortá
Rona zatka¶o.
å Co jest? å zapyta¶ Harry.
å WymÂwi¶eÖ imiŻ SamäWieszäKogo! å powiedzia¶
Ron, trochŻ z przeraðeniem, a trochŻ z podziwem. å MyÖla¶em, ðe kto jak kto, ale tyá
å Nie staram siŻ udowodni¦, ðe jestem dzielny, czy coÖ
w tym rodzaju, kiedy wymawiam to imiŻ å powiedzia¶
Harry. å Ja po prostu nie wiedzia¶em, ðe nie powinno siŻ
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go wymawia¦. Rozumiesz, o co mi chodzi? MuszŻ siŻ tyle
nauczy¦á Za¶oðŻ siŻ å doda¶, po raz pierwszy wypowiadajŁc na g¶os to, co ostatnio bardzo go martwi¶o å za¶oðŻ
siŻ, ðe bŻdŻ najgorszy w klasie.
å Daj spokÂj. MnÂstwo ludzi przychodzi z rodzin Mugoli i szybko siŻ uczŁ.
Podczas gdy rozmawiali, pociŁg opuÖci¶ juð przedmieÖcia
Londynu. Teraz pŻdzili przez ¶Łki pe¶ne krÂw i owiec. Przez
chwilŻ siedzieli cicho, obserwujŁc przesuwajŁce siŻ szybko
pola i drogi.
Zbliða¶o siŻ pÂ¶ do pierwszej, kiedy na korytarzu rozleg¶
siŻ jakiÖ ha¶as, a po chwili drzwi siŻ otworzy¶y i stanŻ¶a w
nich uÖmiechniŻta kobieta z do¶eczkami w policzkach.
å CoÖ z wÂzka, kochaneczki? å zapyta¶a.
Harry, ktÂry nie jad¶ Öniadania, zerwa¶ siŻ na nogi, ale
Ron znowu siŻ zaczerwieni¶ i wymamrota¶, ðe ma swoje
kanapki. Harry wyszed¶ na korytarz.
MieszkajŁc u DursleyÂw, nigdy nie mia¶ pieniŻdzy na
s¶odycze, a teraz w kieszeniach brzŻcza¶y mu z¶ote i srebrne
monety, wiŻc zamierza¶ kupi¦ tyle marsÂw, ile zdo¶a unieÖ¦
å ale na wÂzku nie by¶o marsÂw. A co by¶o? Fasolki
Wszystkich SmakÂw Bertiego Butta, Najlepsze BalonÂwki
Drooblego, Czekoladowe ïaby, Paszteciki z Dyni, Beczu¶ki, Likworowe Pa¶eczki i wiele innych dziwnych rzeczy,
ktÂre Harry zobaczy¶ po raz pierwszy w ðyciu. Nie chcŁc
czegoÖ pominŁ¦, kupi¶ po trochu wszystkiego i zap¶aci¶ za
to jedenaÖcie srebrnych syklÂw i siedem brŁzowych knutÂw.
Ron wyba¶uszy¶ oczy, kiedy Harry wniÂs¶ to wszystko
i rzuci¶ na wolne miejsce.
å Chyba jesteÖ bardzo g¶odny, co?
å Padam z g¶odu å odrzek¶ Harry, odgryzajŁc kawa¶ pasztecika z dyni.
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Ron wyjŁ¶ zat¶uszczonŁ paczuszkŻ i rozwinŁ¶ jŁ. By¶y tam
cztery kanapki. WziŁ¶ jednŁ i mruknŁ¶:
å Zawsze zapomina, ðe nie znoszŻ peklowanej wo¶owiny.
å Weî jednego. å Harry podsunŁ¶ mu paszteciki.
å No bierzá
å Trudno to miŻso ugryî¦, suche jak koÖ¦ å powiedzia¶ Ron. å Wiesz, z takŁ piŁtkŁ jak my matka nie ma
za wiele czasu å doda¶ szybko.
å No dobra, bierz å powtÂrzy¶ Harry, ktÂry jeszcze
nigdy nikogo niczym nie czŻstowa¶, bo nie mia¶ ani czym,
ani kogo. Bardzo to by¶o przyjemne, siedzie¦ sobie z Ronem
i pogryza¦ z nim te wszystkie zakupione przez siebie paszteciki, ciasteczka i cukierki (Ron natychmiast zapomnia¶ o kanapkach).
å A to znasz? å zapyta¶ Rona Harry, biorŁc pude¶ko
Czekoladowych ïab. å To chyba nie sŁ prawdziwe ðaby,
co? å Teraz juð nic nie mog¶o go zaskoczy¦.
å Nie å odrzek¶ Ron. å Ale zobacz, jaka jest karta. Brakuje mi Agryppy.
å Czego?
å Achá no jasne, przecieð ty nie wieszá W Czekoladowych ïabach sŁ karty, no wiesz, do zbieraniaá ze
s¶ynnymi czarownicami i czarodziejami. Mam juð z piŻ¦set,
ale wciŁð brakuje mi Agryppy i Ptolemeusza.
Harry rozwinŁ¶ swojŁ CzekoladowŁ ïabŻ i wyjŁ¶ kartŻ.
By¶a na niej twarz mŻðczyzny. Mia¶ okularyäpo¶Âwki, d¶ugi,
haczykowaty nos, srebrnŁ czuprynŻ, brodŻ i wŁsy. Pod
obrazkiem by¶o jego imiŻ i nazwisko: Albus Dumbledore.
å A wiŻc to jest Dumbledore! å zawo¶a¶ Harry.
å Tylko mi nie mÂw, ðe nie s¶ysza¶eÖ o starym Dumblu!
MogŻ wziŁ¦ ðabŻ? Moðe trafi mi siŻ Agryppaá DziŻkiá
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Harry spojrza¶ na odwrotnŁ stronŻ karty i przeczyta¶:

ALBUS DUMBLEDORE
OB ECNY DY REKTOR HOGW ARTU

Przez

wielu uwaðany za najwiŻkszego czarodzieja
wspÂ¶czesnoÖci, Dumbledore znany jest szczegÂlnie
ze zwyciŻstwa nad czarnoksiŻðnikiem Grindelwaldem
(1945), z odkrycia dwunastu sposobÂw wykorzystania smoczej krwi i ze swoich dzie¶ alchemicznych,
napisanych wspÂlnie z Nicolasem Flamelem. Profesor Dumbledore lubi muzykŻ kameralnŁ i krŻgle.

Harry znowu odwrÂci¶ kartŻ i ku swojemu zdumieniu
zobaczy¶, ðe twarz Dumbledore'a znik¶a.
å Nie ma go!
å A co, myÖla¶eÖ, ðe bŻdzie tam tkwi¶ przez ca¶y dzieÇ?
å zaðartowa¶ Ron. å WrÂci. No nie, znowu trafi¶a mi
siŻ Morgana, mam juð ich z szeÖ¦á Chcesz jŁ? Moðesz
zaczŁ¦ zbiera¦.
Spojrzenie Rona powŻdrowa¶o do stosu Czekoladowych
ïab, czekajŁcych na rozwiniŻcie.
å Bierz å zachŻci¶ go Harry. å Ale, wieszá
w Öwiecie Mugoli ludzie nie znikajŁ z fotografii.
å NaprawdŻ? W ogÂle siŻ nie ruszajŁ? å W g¶osie
Rona zabrzmia¶o szczere zdumienie. å Niesamowite!
Harry patrzy¶, jak Dumbledore wraca na swoje miejsce
na karcie i zdawa¶o mu siŻ, ðe profesor lekko siŻ do niego
uÖmiechnŁ¶. Ron by¶ bardziej zainteresowany poch¶anianiem ðab nið przyglŁdaniem siŻ portretom s¶ynnych czarodziejek i czarodziejÂw, ale Harry nie mÂg¶ oderwa¦ od nich
* 18 *

oczu. WkrÂtce mia¶ juð nie tylko Dumbledore'a i MorganŻ,
ale i Hengista z Woodcroft, Alberyka Grunnion, Kirke,
Paracelsusa i Merlina. W koÇcu oderwa¶ oczy od druidki
Kliodyny, ktÂra drapa¶a siŻ po nosie, i otworzy¶ torebkŻ
Fasolek Wszystkich SmakÂw Bertiego Bottsa.
å Musisz uwaða¦ å ostrzeg¶ go Ron. å Jak piszŁ
àwszystkich smakÂwĘ, to naprawdŻ majŁ to na myÖliá No
wiesz, moðesz trafi¦ na zwyk¶e smaki, czekoladowy, marmoladkowy lub miŻtowy, ale moðesz teð trafi¦ na szpinakowy, wŁtrobiany i flaczkowy. George przysiŻga, ðe kiedyÖ
natrafi¶ na goblinowy.
Wybra¶ zielonŁ fasolkŻ, obejrza¶ jŁ uwaðnie i cisnŁ¶ w kŁt.
å Ueeeeá Kie¶kowa!
Zabawiali siŻ przez jakiÖ czas, prÂbujŁc rÂðnych smakÂw. Harry natrafi¶ na grzankowy, kokosowy, fasolowy,
truskawkowy, curry, trawiasty, kawowy, sardynkowy
i by¶ na tyle odwaðny, ðe odgryz¶ koniuszek szarej fasolki,
ktÂrej Ron nie chcia¶ tknŁ¦. Okaza¶o siŻ, ðe by¶ to smak
pieprzowy.
Za oknem robi¶o siŻ coraz bardziej dziko. Znik¶y schludne pola i pastwiska. Teraz miga¶y im przed oczami lasy,
krŻte rzeki i ciemnozielone wzgÂrza.
Rozleg¶o siŻ pukanie do drzwi i wszed¶ Âw pyzaty ch¶opiec, ktÂrego Harry minŁ¶ na peronie dziewiŻ¦ i trzy czwarte. MinŻ mia¶ raczej ða¶osnŁ.
å Przepraszam å powiedzia¶ å ale czy nie widzieliÖcie ropuchy?
Kiedy potrzŁsnŻli g¶owami, zaczŁ¶ lamentowa¦:
å Zgubi¶em jŁ! WciŁð ode mnie ucieka!
å Znajdzie siŻ å pocieszy¶ go Harry.
å Mam nadziejŻ å westchnŁ¶ ch¶opiec i wyszed¶.
å Nie rozumiem, dlaczego on tak rozpacza å po* 19 *

wiedzia¶ Ron. å Gdybym mia¶ ropuchŻ, zgubi¶bym jŁ jak
najszybciej. No, ale ja mam Parszywka, wiŻc nic nie mÂwiŻ.
Szczur spa¶ sobie w najlepsze na kolanach Rona.
å MÂg¶by zdechnŁ¦ i wcale bym nie zauwaðy¶. Wczoraj prÂbowa¶em zmieni¦ mu sierÖ¦ z szarej na ðÂ¶tŁ, ðeby
mia¶ ciekawszy wyglŁd, ale zaklŻcie nie podzia¶a¶o. PokaðŻ
ci, zobaczá
Pogrzeba¶ w swoim kufrze i wyciŁgnŁ¶ bardzo wys¶uðonŁ
rÂðdðkŻ. W kilku miejscach by¶a wyszczerbiona, a na koÇcu
po¶yskiwa¶o coÖ bia¶ego.
å Powypada¶a prawie ca¶a sierÖ¦ jednoroðca. No, ale
sprÂbujmyá
W¶aÖnie podniÂs¶ rÂðdðkŻ, kiedy drzwi do przedzia¶u
znowu siŻ otworzy¶y. WrÂci¶ ch¶opiec, ktÂremu zginŻ¶a
ropucha, ale tym razem w towarzystwie dziewczynki w nowej szacie Hogwartu.
å Czy ktoÖ nie widzia¶ ropuchy? Neville zgubi¶ swojŁ
å powiedzia¶a. Mia¶a nieco przemŁdrza¶y g¶os, mnÂstwo
gŻstych, brŁzowych w¶osÂw i wielkie przednie zŻby.
å Juð mu mÂwiliÖmy, ðe nie by¶o tu ðadnej ropuchy
å oÖwiadczy¶ Ron, ale dziewczyna nie s¶ucha¶a, wpatrujŁc
siŻ w jego rÂðdðkŻ.
å Och, robisz czary? No to popatrzymy.
Usiad¶a. Ron sprawia¶ wraðenie nieco zaskoczonego.
å Eeá No dobra.
OdchrzŁknŁ¶.
S¶oneczko, mase¶ko, stokrotki ðÂ¶ciutkie
Cyraneczko, ðŁde¶ko, pieniŁðki z¶ociutkie,
ZmieÇcie szczura tego, g¶upiego, t¶ustego,
W szczura mŁdrego i ca¶kiem ðÂ¶tego!
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MachnŁ¶ rÂðdðkŁ, ale nic siŻ nie sta¶o. Parszywek by¶
nadal szary i nawet siŻ nie obudzi¶.
å JesteÖ pewny, ðe to prawdziwe zaklŻcie? å zapyta¶a dziewczyna. å No, nawet jeÖli tak, to chyba nie najlepsze, prawda? PrÂbowa¶am kilku prostych zaklŻ¦, tak dla
wprawy, i wszystkie podzia¶a¶y. W mojej rodzinie nikt nie
jest magiczny, by¶am kompletnie zaskoczona, jak dosta¶am
list, ale oczywiÖcie okropnie siŻ ucieszy¶am, s¶ysza¶am, ðe to
najlepsza szko¶a dla czarownicá oczywiÖcie nauczy¶am siŻ
wszystkich podrŻcznikÂw na pamiŻ¦, chyba wystarczy, co?
Aha, przy okazji, jestem Hermiona Granger, a wy?
Wszystko to powiedzia¶a bardzo szybko.
Harry spojrza¶ na Rona i poczu¶ ulgŻ, kiedy po jego
zdumionej twarzy pozna¶, ðe on teð nie nauczy¶ siŻ wszystkich podrŻcznikÂw na pamiŻ¦.
å Jestem Ron Weasley å wymamrota¶ Ron.
å Harry Potter å powiedzia¶ Harry.
å NaprawdŻ? OczywiÖcie wiem o tobie wszystkoá
Mam parŻ dodatkowych ksiŁðek, no wiecie, lektura uzupe¶niajŁca, i wiem, ðe jesteÖ w Dziejach wspÂ¶czesnej magii, w Powstaniu i upadku Czarnej Magii i w Wielkich wydarzeniach
czarodziejskich dwudziestego wieku.
å Jestem? å zapyta¶ Harry, kompletnie oszo¶omiony.
å Ojejku, nie wiedzia¶eÖ? Gdyby o mnie tak pisali,
wszystko bym wynalaz¶a å powiedzia¶a Hermiona. å
Wiecie juð, w ktÂrym bŻdziecie domu? Pyta¶am wszystkich
i mam nadziejŻ, ðe bŻdŻ w Gryffindorze, by¶oby ekstra, co?
S¶ysza¶am, ðe by¶ w nim sam Dumbledore, ale chyba Ravenclaw teð nie jest taki z¶yá No dobra, ale musimy iÖ¦
i szuka¦ tej ropuchy. Chyba lepiej juð siŻ przebierzcie,
wkrÂtce bŻdziemy na miejscu.
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I wysz¶a, zabierajŁc ze sobŁ ch¶opca, ktÂremu zginŻ¶a
ropucha.
å Nie wiem, w ktÂrym bŻdŻ domu, ale mam nadziejŻ,
ðe nie w tym samym, co ona å powiedzia¶ Ron. Wrzuci¶
rÂðdðkŻ do kufra. å G¶upie zaklŻcieá George mi je da¶,
ale za¶oðŻ siŻ, ðe dobrze wiedzia¶, ðe to niewypa¶.
å W ktÂrym domu sŁ twoi bracia? å zapyta¶ Harry.
å W Gryffindorze. å Ron znowu zmarkotnia¶. å
Mama i tata teð tam byli. Nie wiem, co powiedzŁ, jak siŻ
tam nie dostanŻ. Ravenclaw teð nie jest taki z¶y, ale Slytheriná daj spokÂj.
å To ten dom, w ktÂrym by¶ Volá znaczy Samä
WieszäKto?
å Taak. å Ron opad¶ na oparcie fotela, wyraînie
przybity.
å Wiesz co, myÖlŻ, ðe koÇce wŁsÂw Parszywka sŁ trochŻ jaÖniejsze å powiedzia¶ Harry, prÂbujŁc zmieni¦ temat. å S¶uchaj, Ron, co teraz robiŁ twoi starsi bracia?
Harry by¶ ciekaw, co moðe robi¦ czarodziej po ukoÇczeniu szko¶y.
å Charlie jest w Rumunii, studiuje smoki, a Bill
w Afryce, pracuje tam dla Gringotta. S¶ysza¶eÖ co siŻ tam
sta¶o? PiszŁ o tym w àProroku CodziennymĘá no tak, ale
chyba nie wpad¶ ci w rŻce u Mugoliá KtoÖ prÂbowa¶
obrabowa¦ jednŁ z najtajniejszych skrytek.
Harry wytrzeszczy¶ oczy.
å NaprawdŻ? I co siŻ z nim sta¶o?
å Nic, w¶aÖnie dlatego to taka sensacja. Nie z¶apano
go. MÂj tata mÂwi, ðe musia¶ to by¦ jakiÖ potŻðny czarnoksiŻðnik, skoro uda¶o mu siŻ tam dosta¦, ale nic nie wziŁ¶
i to jest takie dziwne. OczywiÖcie wszyscy siŻ bojŁ, ðe moðe
za tym sta¦ SamäWieszäKto.
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Harry zamyÖli¶ siŻ g¶Żboko. Dostawa¶ gŻsiej skÂrki za
kaðdym razem, kiedy wspominano SamäWieszäKogo.
Przypuszcza¶, ðe to jeden ze skutkÂw znalezienia siŻ w magicznym Öwiecie, ale czu¶by siŻ o wiele lepiej, gdyby mÂg¶
wypowiada¦ s¶owo àVoldemortĘ bez dreszczu strachu.
å KtÂrej druðynie quidditcha kibicujesz? å zapyta¶
Ron.
å Eeá nie znam ðadnej å wyzna¶ Harry.
å Co? å Rona wyraînie zatka¶o. å Och, zobaczysz,
to jest najwspanialsza gra na Öwiecie!
I zaczŁ¶ opowiada¦ Harry'emu o czterech pi¶kach, o pozycjach siedmiu graczy, o s¶ynnych meczach, w ktÂrych bra¶
udzia¶ ze swoimi bra¦mi, i o miotle, ktÂrŁ chcia¶by mie¦,
gdyby mia¶ pieniŁdze. Wprowadza¶ w¶aÖnie Harry'ego
w najciekawsze momenty gry, kiedy drzwi przedzia¶u otworzy¶y siŻ ponownie, ale tym razem nie stanŁ¶ w nich ch¶opiec
bez ropuchy czy Hermiona Granger.
Wesz¶o trzech ch¶opcÂw, a jednego z nich Harry rozpozna¶ od razu: by¶ to Âw blady m¶odzieniec ze sklepu Madame
Malkin. Teraz wpatrywa¶ siŻ w Harry'ego z o wiele wiŻkszym
zainteresowaniem nið to, ktÂre mu okaza¶ na ulicy PokŁtnej.
å To prawda? å zapyta¶. å W ca¶ym pociŁgu mÂwiŁ,
ðe w tym przedziale jest Harry Potter. WiŻc to ty, tak?
å Tak å odpowiedzia¶ Harry.
PrzyglŁda¶ siŻ dwÂm pozosta¶ym chopcom. Obaj byli
tŻdzy i mieli paskudne miny. WyglŁdali na goryli bladego
ch¶opca.
å Och, to jest Crabbe, a to Goyle å rzek¶ blady
ch¶opiec lekcewaðŁcym tonem, zauwaðywszy spojrzenie
Harry'ego. å A ja nazywam siŻ Malfoy, Draco Malfoy.
Ron lekko zakas¶a¶, co mog¶o by¦ prÂbŁ zamaskowania
Ömiechu.
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å Õmieszy ciŻ moje imiŻ, tak? W kaðdym razie ty nie
musisz mi mÂwi¦, kim jesteÖ. Ojciec mi powiedzia¶, ðe
wszyscy Weasleyowie sŁ rudzi, piegowaci i majŁ wiŻcej
dzieci nið ich na to sta¦.
ZwrÂci¶ siŻ ponownie do Harry'ego.
å WkrÂtce siŻ przekonasz, Potter, ðe pewne rodziny
czarodziejÂw sŁ o wiele lepsze od innych. Nie warto
przyjaîni¦ siŻ z tymi gorszymi. MogŻ ci w tym pomÂc.
WyciŁgnŁ¶ do niego rŻkŻ, ale Harry jej nie uÖcisnŁ¶.
å DziŻki, ale chyba sam potrafiŻ oceni¦, kto jest gorszy
å powiedzia¶ ch¶odno.
Draco Malfoy nie sp¶onŁ¶ rumieÇcem, ale jego blade
policzki lekko porÂðowia¶y.
å Na twoim miejscu trochŻ bym uwaða¶ å wycedzi¶. å Jak nie bŻdziesz troszkŻ bardziej uprzejmy, moðe
ciŻ spotka¦ taki sam los jak twoich rodzicÂw. Oni teð
nie wiedzieli, kto jest dobry, a kto z¶y. Zadajesz siŻ z ho¶otŁ, jak Weasleyowie albo ten Hagrid, i moðesz mie¦
k¶opoty.
Harry i Ron wstali.
å PowtÂrz to å powiedzia¶ Ron, a twarz zrobi¶a mu
siŻ prawie tak czerwona jak w¶osy.
å Bo co, moðe nam do¶oðysz? å zakpi¶ Malfoy.
å JeÖli zaraz nie wyjdziecieá å zaczŁ¶ Harry, nie
czujŁc siŻ zbyt pewnie, bo Crabbe i Goyle byli o wiele wiŻksi
od niego i Rona.
å Ale nam siŻ wcale nie chce wychodzi¦, prawda, ch¶opaki? ZjedliÖmy juð wszystko, co mieliÖmy, a wy, jak widzŻ,
jeszcze coÖ macie.
Goyle siŻgnŁ¶ po CzekoladowŁ ïabŻ, Ron rzuci¶ siŻ ku
niemu, ale zanim zdŁðy¶ go uderzy¦, napastnik wrzasnŁ¶
okropnie.
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Z jego d¶oni zwisa¶ Parszywek, zatopiwszy mu zŻby
w knykciach. Crabbe i Malfoy cofnŻli siŻ gwa¶townie, Goyle
wymachiwa¶ Parszywkiem, wyjŁc z bÂlu, a kiedy w koÇcu
szczur oderwa¶ siŻ i pacnŁ¶ w okno, wszyscy trzej wypadli
z przedzia¶u. By¦ moðe myÖleli, ðe miŻdzy s¶odyczami czai
siŻ wiŻcej szczurÂw, a moðe us¶yszeli czyjeÖ kroki, bo
w chwilŻ pÂîniej wesz¶a Hermiona Granger.
å Co tu siŻ dzieje? å zapyta¶a, patrzŁc na porozrzucane po pod¶odze s¶odycze i Rona podnoszŁcego Parszywka
za ogon.
å Chyba go za¶atwili å powiedzia¶ Ron do Harry'ego. Przyjrza¶ siŻ uwaðnie szczurowi. å No nieá nie wierzŻ w¶asnym oczomá on po prostu znowu zasnŁ¶.
I tak w rzeczywistoÖci by¶o.
å Spotka¶eÖ juð tego Malfoya?
Harry opowiedzia¶ mu o spotkaniu na ulicy PokŁtnej.
å S¶ysza¶em o jego rodzinie å powiedzia¶ ponuro
Ron. å Jedni z pierwszych przeszli na naszŁ stronŻ, kiedy
zniknŁ¶ SamäWieszäKto. Powiedzieli, ðe rzuci¶ na nich
urok. MÂj tata w to nie wierzy. MÂwi, ðe ojciec Malfoya
wcale nie musi siŻ t¶umaczy¦ z tego, ðe znalaz¶ siŻ po
Ciemnej Stronie. Wiesz, swÂj do swego. å Nagle zwrÂci¶
siŻ do Hermiony. å Moðna ci w czymÖ pomÂc?
å Lepiej siŻ pospieszcie i za¶Âðcie szaty, w¶aÖnie pyta¶am konduktora i powiedzia¶ mi, ðe juð niedaleko. BiliÖcie
siŻ, czy co? Oj, bŻdziecie mie¦ k¶opoty, zanim tam siŻ
znajdziemy!
å To Parszywek siŻ bi¶, nie my å odrzek¶ Ron, spoglŁdajŁc na niŁ spode ¶ba. å S¶uchaj, moðe byÖ wysz¶a, co?
Chcemy siŻ przebra¦.
å No dobra, dobraá Przysz¶am do was, bo wszyscy
zachowujŁ siŻ strasznie dziecinnie, biegajŁ tam i z powrotem
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po korytarzu å powiedzia¶a Hermiona obraðonym tonem. å Wiesz, ðe masz coÖ na nosie?
Ron obdarzy¶ jŁ morderczym spojrzeniem i Hermiona
wysz¶a. Harry wyjrza¶ przez okno. Robi¶o siŻ ciemno. Pod
purpurowym niebem wida¦ by¶o dalekie gÂry i lasy. PociŁg
wcale nie zwalnia¶.
ZdjŻli kurtki i na¶oðyli swoje d¶ugie czarne szaty. Szata
Rona by¶a trochŻ za krÂtka, wida¦ by¶o spod niej adidasy.
Przez korytarz przetoczy¶ siŻ g¶os:
å Za piŻ¦ minut bŻdziemy w Hogwarcie. ProszŻ
zostawi¦ bagaðe w pociŁgu, zostanŁ zabrane do szko¶y
osobno.
Harry poczu¶ ucisk w brzuchu, a Ron jakby trochŻ poblad¶ pod piegami. Nape¶nili kieszenie resztŁ s¶odyczy i do¶Łczyli do t¶umu na korytarzu.
PociŁg w¶aÖnie zwalnia¶ i w koÇcu siŻ zatrzyma¶. Wszyscy pchali siŻ do drzwi, a pÂîniej wyskakiwali na wŁski,
ciemny peron. Harry wzdrygnŁ¶ siŻ; wieczÂr by¶ mroîny.
Potem nad g¶owami uczniÂw pojawi¶a siŻ chyboczŁca lampa
i us¶ysza¶ znajomy g¶os:
å Pirszoroczni! Pirszoroczni tutaj! No jak, Harry,
w porzŁdku?
Znad morza g¶Âw wystawa¶a w¶ochata twarz Hagrida.
å No, dalej, za mnŁá sŁ jeszcze jacyÖ pirszoroczni?
Patrzy¦ pod nogi! Pirszoroczni za mnŁ!
ÕlizgajŁc siŻ i potykajŁc, ruszyli za Hagridem po czymÖ,
co wyglŁda¶o na stromŁ, wŁskŁ ÖcieðkŻ. Po obu stronach
by¶o bardzo ciemno, wiŻc Harry pomyÖla¶, ðe idŁ przez jakiÖ
gŻsty las. Nikt wiele nie mÂwi¶. Neville, ch¶opiec, ktÂry
zgubi¶ ropuchŻ, kichnŁ¶ raz lub dwa.
å Zaraz zobaczycie Hogwart! å krzyknŁ¶ Hagrid
przez ramiŻ. å Zaraz za tym zakrŻtem.
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Rozleg¶o siŻ g¶oÖne: àOooooch!Ę
WŁska Öcieðka wyprowadzi¶a ich nagle na skraj wielkiego, czarnego jeziora. Po drugiej stronie, osadzony na wysokiej gÂrze, z rozjarzonymi oknami na tle gwieîdzistego
nieba, wznosi¶ siŻ ogromny zamek z wieloma basztami
i wieðyczkami.
å Po czterech do ¶odzi, ani jednego wiŻcej! å zawo¶a¶ Hagrid, wskazujŁc na flotyllŻ ¶Âdeczek przy brzegu.
Harry i Ron weszli do ¶Âdki razem z Neville'em i HermionŁ.
å Wszyscy siedzŁ? å krzyknŁ¶ Hagrid, ze swojej
¶Âdki. å No toá NAPRZńD!
I ca¶a flotylla ¶Âdek natychmiast pomknŻ¶a przez g¶adkŁ
jak zwierciad¶o taflŻ jeziora. Wszyscy zamilkli, gapiŁc siŻ na
wielki zamek. PiŻtrzy¶ siŻ nad nimi coraz wyðej i wyðej, w
miarŻ jak zbliðali siŻ do urwiska, na ktÂrego szczycie by¶
osadzony.
å G¶owy w dÂ¶! å ryknŁ¶ Hagrid, kiedy pierwsza
¶Âdî dotar¶a do skalnej Öciany.
Wszyscy pochylili g¶owy, a ¶Âdki przep¶ynŻ¶y pod kurtynŁ bluszczu, ktÂra zas¶ania¶a szeroki otwÂr w skale. Teraz
pop¶ynŻli ciemnym tunelem, wiodŁcym najwyraîniej pod
zamek, að dotarli do czegoÖ w rodzaju podziemnej przystani,
gdzie powychodzili z ¶Âdek na skaliste, pokryte otoczakami
nadbrzeðe.
å Hej, ty tam! Czy to twoja ropucha? å zapyta¶
Hagrid, ktÂry sprawdza¶ ¶odzie, kiedy wszyscy z nich wysiedli.
å Teodora! å krzyknŁ¶ uradowany Neville, wyciŁgajŁc rŻce.
Potem ruszyli w gÂrŻ wydrŁðonym w skale korytarzem,
idŁc prawie po omacku za lampŁ Hagrida, að w koÇcu
wyszli na g¶adkŁ, wilgotnŁ murawŻ w cieniu zamku.
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WspiŻli siŻ po kamiennych stopniach i st¶oczyli wokÂ¶
olbrzymiej dŻbowej bramy.
å Wszyscy sŁ? Ty tam, masz swojŁ ropuchŻ?
Hagrid uniÂs¶ swojŁ wielkŁ piŻÖ¦ i trzykrotnie uderzy¶
niŁ w bramŻ zamku.
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